GREEN20/2561
วันที่ 26 เมษายน 2561
เรื่ อง

แจ้งกาหนดการใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญออกใหม่ของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ GREEN-W4 (การใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย)

เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ได้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญที่ออกใหม่
(GREEN-W4) (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ”) (ชื่ อเดิ ม บริ ษทั เอเชี ย คอร์ ปอเรท ดี เวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) :
“ACD-W4”) ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราหุ ้น
สามัญที่ได้รับการจัดสรรจากการจองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน 1 หุ น้ ต่อ 1 หน่วย ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ รวมจานวนไม่
เกิน 199,230,125 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 โดยผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้ในวันทาการสุ ดท้ายของเดื อนพฤษภาคมและ
พฤศจิกายนของปี ปฏิทิน (“วันกาหนดการใช้สิทธิ ”) ตลอดอายุของ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยวันกาหนดใช้สิทธิ ครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และวันกาหนด
ใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายจะตรงกับวันที่ 18 มิถุนายน 2561 โดยรายละเอียดเป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่
ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญที่ออก
ใหม่ของบริ ษทั (GREEN-W4) ฉบับลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับระบบการชาระราคาและการส่ งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยจากระบบ T+3 Settlement เป็ นระบบ T+2 Settlement ซึ่ งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 2 มีนาคม 2561 เป็ นต้นมา
คณะกรรมการของบริ ษทั ในการประชุ มครั้ งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 จึ งได้มีมติ ให้แก้ไขเพิ่มเติ ม
ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEW-W4 ใน
ส่ วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยบริ ษทั ฯ จะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง
หยุดพักการซื้ อขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อขึ้นเครื่ องหมาย SP ในวันที่ 23 พฤษภาคม ถึง
18 มิถุนายน 2561 และปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ GREEN-W4 ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม –
18 มิถุนายน 2561 และให้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สิ้นสุ ดการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็ นต้นไป

ในการนี้ บริ ษทั ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
สาหรับการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย ดังต่อไปนี้
หัวข้ อ
1.วันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย
2.วันสุ ดท้ายที่สามารถซื้ อขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
3.วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน GREEN-W4

4.ระยะเวลาการหยุดพักการซื้ อขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

5.การสิ้ นสภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
6.ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
7.อัตราการใช้สิทธิ
8.ราคาการใช้สิทธิ

9.สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

รายละเอียด
วันที่ 18 มิถุนายน 2561
22 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2561 (เป็ นเวลา 21 วันก่อน
วันกาหนดใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย)
บริ ษ ัท จะขอให้ ต ลท.สั่ ง หยุ ด พัก การซื้ อ ขายใบส าคัญ
แสดงสิ ทธิ GREEN-W4 โดยขึ้นเครื่ องหมาย SP ล่วงหน้า
2 วั น ท าการก่ อ นวั น ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพั ก การโอน
GREEN-W4 กล่ า วคื อ ขึ้น เครื่ อ งหมาย SP ในวั น ที่ 23
พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน 2561
ตั้งแต่วนั ที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็ นต้นไป ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ GREEN-W4 จะหมดอายุและสิ้ นสุ ดการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนแห่งประเทศไทย
1 – 17 มิถุนายน 2561 (ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวัน
กาหนดการใช้สิทธิ ) ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น.
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ในการจองซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ได้ 1 หุน้
1 บาท/หุน้
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
405 อาคารกรี น รี ซอร์สเซส ซอย 13 ถนนบอนด์สตรี ท
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2504-5235-41 ต่อ 511 - 513
โทรสาร : 0-2504-5243

วิธีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญสิ ทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญจะต้องปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขการแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ โดยดาเนิ นการและส่ งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้แก่ ตวั แทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

ก) แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ
พร้ อมลงนามโดยผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และส่ งให้แก่บริ ษทั ฯในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั
ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ทั้งนี้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะสามารถ ขอรับแบบแสดง
ความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในระยะเวลาการแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ หรื อ Download แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญได้ที่ www.greenresources.co.th
ข) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึ่งผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิลงลายมือชื่อผูโ้ อนด้านหลัง ตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิและหนังสื อ
มอบอานาจให้ผอู ้ ื่นมารับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฉบับใหม่สาหรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
ค) ชาระเงินตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ และส่ งหลักฐานการชาระเงิน
ให้แก่บริ ษทั ฯ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นจะต้องชาระเป็ น เช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋
แลกเงิ นของธนาคาร หรื อคาสั่งจ่ายเงิ นธนาคาร ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ในเขตกรุ งเทพมหานคร ภายใน
1 (หนึ่ง) วันทาการนับจากวันที่แจ้งความจานงการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง โดยขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชี
จองซื้ อหุ้นเพิ่มทุน บริ ษัท กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 931-3-001217 ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน ธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขาเมืองทองธานี ทั้งนี้ การใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญ
ดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษทั ฯ ได้เรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรี ยกเก็บไม่ได้ดว้ ยเหตุผล
ใดๆ ที่มิได้เกิดจากบริ ษทั ฯ ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริ ษทั ฯ ตกลงให้ถือ
เป็ นการยกเลิกการขอใช้สิทธิ ในครั้งนั้น แต่ท้ งั นี้ไม่เป็ นการตัดสิ ทธิ ที่จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญในครั้งต่อไป
เว้นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้สิทธิ ในครั้งสุ ดท้าย ให้ถือว่าหมดสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ดงั กล่าวอีกต่อไป โดยผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ค่าธรรมเนี ยมการโอนเงิ นหรื อ
ค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)
ง) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่ ง
ประมวลรัษฎากรหรื อข้อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงั คับในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
จ) หลักฐานประกอบการจองซื้ อ
1) บุ ค คลสั ญ ชาติ ไ ทย : ส าเนาบัต รประชาชน หรื อ ส าเนาบัต รข้า ราชการ หรื อ ส าเนาบัต รพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ (ในกรณี มีการเปลี่ยนชื่ อ/ชื่อสกุล ซึ่ งทาให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ให้แนบเอกสารที่ ออกโดยหน่ วยงานราชการ เช่ น ใบแจ้งเปลี่ ยนชื่ อ/ชื่ อสกุล เป็ นต้น) พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
2) บุคคลต่างด้าว : สาเนาใบต่างด้าว หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3) นิ ติ บุ ค คลในประเทศ : ส าเนาหนัง สื อรั บ รองบริ ษ ัท ที่ ออกโดยกระทรวงพาณิ ช ย์ อายุ ไ ม่ เกิ น 1 ปี
นับ จากวัน ที่ ยื่ น แบบแสดงความจ านงการใช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น สามัญ พร้ อ มรั บ รองส าเนาถู ก ต้อ งโดย
กรรมการ ผูม้ ีอานาจที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นหนังสื อรับรองบริ ษทั นั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการ
ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

4) นิ ติบุคคลต่างประเทศ : สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ ออก
เอกสารนั้น พร้ อมรับรองสาเนาถู กต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการ
ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5) คัสโตเดียน (Custodian) : สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออก
เอกสารนั้น พร้อมหนังสื อแต่งตั้งคัสโตเดียน หนังสื อมอบอานาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผูม้ ี
อานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ตามที่กล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะถื อว่าผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้ง
นั้น ๆ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาในการให้ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ
ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิได้ตามความเหมาะสม
จานวนหน่ วยของใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ หรื อใบแทนใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ ที่ ข อใช้สิ ท ธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
จะต้องเป็ นจานวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิ เท่ากับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญไม่ต่ ากว่า 100 หุ ้นสามัญโดย
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ขอใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญจะต้องเป็ นจานวนเต็มเท่านั้น อย่างไรก็
ตามในกรณี ที่ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่มีสิทธิ ในการซื้ อหุ ้นต่ ากว่า 100 หุ ้นสามัญจะต้องใช้สิทธิ ใน
การซื้ อหุ ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจานวน ยกเว้นในการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายนี้ ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะ
สามารถใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ น้ สามัญโดยไม่มีการกาหนดจานวนหุ น้ สามัญขั้นต่า
หากมี ขอ้ สงสัยเกี่ ยวกับการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ กรุ ณาติ ดต่อสอบถามที่ สถานที่ ติดต่อ
ข้างต้นในวันและเวลาทาการ (จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9:00 น. ถึง 15:30)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรัญรัตน์ สี สัน)
เลขานุการบริ ษทั
สานักเลขานุการบริ ษทั
โทร. 02-504-5235- 41 ต่อ 511-513

